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Sukces wkluczenia i integracji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez
edukację
e-PRZEWODNIK do warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności

Załacznik nr 3. Kwestionariusz ewaluacyjny dla uczestników
Kwestionariusz ewaluacyjny dla uczestników na temat jakości warsztatów
Szanowni uczestnicy warsztatów projektu M-Easy,
Bardzo zależy nam na Twojej opinii i będziemy wdzięczni, jesli poświęcisz nam kilka minut na
wypełnienie tego kwestionariusz, aby pomóc nam w poprawie jakości oferowanych warsztatów
w ramach projektu M-Easy! Twoje komentarze lub wszelkie inne sugestie będą równiez mile
widziane.
Twoje odpowiedzi pozostana anonimowe, dlatego zachęcamy Cię do jak najwiekszej
otwartości.
1. Jesli myślisz o warsztacie M-Easy, w którym uczestniczyłeś, to uważasz, że …
 tak
 w pewnym stopniu
…osiągnąłeś osobiście jakieś korzyści z wzięcia w nim udziału?

 trochę
 nie
 tak
 w pewnym stopniu

…nauczyłeś się czegoś nowego?

 trochę
 nie
 tak

…zostałeś zmotywowany do organizowania podobnych warsztatów
w lokalnej społeczności?

 w pewnym stopniu
 trochę
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 nie
 tak
 w pewnym stopniu

…gained enough knowledge and now feel confident to lead a
workshop on your own?

 trochę
 nie

2.

Czy zgadzasz sie z tym stwierdzeniem?
Zdecydow
anie się
zgadzam



Zgadzam
się



Nie wiem



Nie
zgadzam
się



Zdecydow
anie się
nie
zgadzam



Cieszyłem się z wzięcia udziału w
warsztatach M-Easy











Podobało mi się podejście blended learning:
sesja online (niezależne badanie) przed
sesją twarzą w twarz.











Moje oczekiwania zostały spełnione.











Warsztaty M-Easy zawierały wiele
przydatnych dla mnie treści.











Moderator warsztatów M-Easy
wystarczająco mnie wspierał.











Miałem wystarczająco dużo czasu na
dyskusję i naukę.











3. Przekaż swoją opinię na temat historii sukcesu. Te historie sukcesu mogą być
przydatne do:
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Zdecydow
anie się
zgadzam



Zgadzam
się

Nie wiem





Nie
zgadzam
się



Zdecydow
anie się
nie
zgadzam



…Motywowanie imigrantów, uchodźców,
nisko wykwalifikowanych dorosłych do
aktywnego zaangażowania w społeczność
lokalną











…Promowanie ich zaangażowania w
uczenie się przez całe życie (programy,
kursy, seminaria itp.)











… Tworzenie relacji między nowymi i
starymi członkami społeczności











…Podnoszenie pozytywnego nastawienia
członków społeczności lokalnej do osób
wykluczonych społecznie











4. Jak oceniasz ogólna jakość warsztatów projektu M-Easy?
Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Źle

Bardzo źle





















5. Dodatkowe komentarze:
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